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ÖZ
Günümüzde uluslararası bir boyut kazanan terör sorunu, dünya gündemini her geçen gün daha fazla meĢgul etmektedir.
Ülkelerin teröre karĢı bütünleĢik bir mücadele stratejisi üretememesi, terörü daha da büyütmektedir. Terörle
mücadelede günün koĢullarında stratejilerin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Dar bir bakıĢ açısıyla yaklaĢarak, terör ve
terörizm kavramları birbirinden ayırmadan uygulanan stratejilerin bir baĢarı sağlaması olanak dıĢıdır.
Ülkeler, teröre karĢı genellikle güvenlik perspektifinden bakarak, kapsamlı bir strateji üretmekte zorlanmaktadır.
Terörizm, onu besleyen sosyal dinamizmler, ekonomik, kültürel ve politik alanlarda da incelenip bu bağlamda
stratejiler üretilmelidir. Aksi takdirde uygulanan güvenlik stratejileri terör örgütlerine propaganda aracı sağlamaktan
baĢka bir iĢe yaramamaktadır. Terör üyelerinin psikolojik davranıĢları, tutumları, amaçları ve hangi nedenden dolayı
teröre katıldıkları incelenmelidir.
Türkiye, terör örgütlerine karĢı mücadelede askeri alanda baĢarı sağlasa da, bu baĢarıyı diplomasi ile
destekleyememiĢtir. Teröre karĢı taktiksel alanda sağlanan baĢarı sosyal, kültürel, ekonomik ve kültürel değerler
bağlamında pekiĢtirilememiĢtir. Bu nedenle terör uzun yıllara yayılmıĢ, günümüzde de güvenlik ve huzur ortamını
bozmaktadır. Terör mensupları ile müzakere yollarına giriĢmek, haince bir hareket sayılmaktadır. Ancak Ġngiltere‟nin
IRA‟ya karĢı uyguladığı güvenlik odaklı politikaları yumuĢatarak müzakere sürecine girmesi neticesinde varılan sonuç
incelendiğinde gerektiği zaman örgüt üyeleriyle müzakerenin terör sorununu çözüme götürdüğünü görmekteyiz. Bu
müzakereler doğru bir Ģekilde yapıldığı zaman terörün elini kolunu bağlayabilmektedir.
Teröre karĢı mücadele yöntemleri ne kadar doğru ve yapılan stratejik hataların getirdiği sonuçlar nelerdir? Bu makalede
bu konulara değinilmiĢ olup terör ve terörizm ile ilgili kavramlar açıklanmıĢtır. Terör örgütlerinin stratejileri ve
saldırılarda kullandıkları yöntemler araĢtırılıp özetlenmiĢtir. Geleneksel Güvenlik Teorileri ve Yeni Güvenlik Teorileri
açıklanmıĢ, bu teorilerin getirdiği sonuçlar incelenmiĢtir. PKK ve IRA karĢılaĢtırılmıĢ olup Türkiye ve Ġngiliz
hükümetinin teröre karĢı uyguladıkları güvenlik odaklı politikalar incelenmiĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. Teröre karĢı
güvenlik odaklı stratejilerin getirdiği sonuçlara değinilmiĢ ve teröre karĢı mücadelenin sosyal, kültürel ve ekonomi
politikalarıyla da desteklenmesinden sonraki sürece vurgu yapılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Terör, Terörizm, Güvenlik, ġiddet, Strateji
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ABSTRACT
Today, the issue of terror, which has gained an international dimension, has begun to occupy the world agenda more
and more every day. The fact that countries can not produce an integrated struggle strategy against terrorism increases
terrorism more. Strategies need to be developed in the context of fighting against terrorism on today's
conditions. It is not possible for terrorism to be seen only as a narrow view and to achieve successes without making
any distinction between the concepts of terror and terrorism
Countries,usually looking from a security perspective against the terror, often have difficulty in producing a
comprehensive strategy. Terrorism, social dynamisms that feeds it, should also be examined in economic, cultural and
political areas and strategies should be produced in this context. Otherwise, the applied security strategies do not serve
a purpose other than to enable propaganda for the terrorist organizations. The members of terrorism should be
examined for their psychological behaviors, attitudes, purposes and for what reasons they participate.
Although Turkey succeeds in the military field against the terror organizations, it cannot support this success with
diplomacy. The success achieved in the tactical field against terrorism is not reinforced in the context of social, cultural,
economic and cultural values. For this reason, the struggle against terror has spread over many years and today it
disturbs the atmosphere of security and peace more. Terror, which has cost thousands of innocent people's lives for
years, also indirectly affects the living conditions of Eastern regions. The absence of an atmosphere of trust and
stability damages the economy of the region, and unemployment remains at high levels. Thus, the people of the region
who have difficulty in finding a job have to migrate to the western provinces.
It is a treacherous act to engage in ways of negotiating with terror members. However, when the conclusion of the
negotiation process by softening the security-oriented policies of the UK against the IRA is examined, we see that
negotiations with the members of the organization sometimes lead to the conclusion when necessary. In fact, when
these negotiations are done correctly, terror can be hog-tied. Without negotiations,it cannot come to a conclusion and
terror continues to cost innocent people's lives. The efforts of disciplined, iron-willed, professional negotiators shorten
the path to the solution process. Whether these negotiations are secret or open/implicit or explicit, it should ultimately
be for the benefit of the country.
How accurate are the fighting methods against terrorism and what are the consequences of the strategic mistakes made?
In this thesis, these issues are mentioned and concepts related to terror and terrorism are explained. The strategies of the
terrorist organizations and the methods they used in the attacks were searched and summarized. Conventional Security
Theories and New Security Theories are explained and the results of these theories are examined. PKK and IRA were
compared and security-oriented policies that Turkish and the British governments implement against terrorism were
examined and compared. The results of security-oriented strategies against terrorism have been addressed and the
process, after the fight against terrorism has also been supported by social, cultural and economic policies, was
emphasized.
Key Words: Terror, Terrorism, Security, Violence, Strategy

1.GİRİŞ
Son yıllarda artarak devam eden terör sorunu, dünyanın ana gündem maddelerinden biri halini almıĢtır.
Yerel düzeyden uluslararası bir düzeyde etki alanına ulaĢan terör hemen hemen bütün dünya ülkelerinin
mücadele etmesi gereken bir sorun olmuĢtur. Tüm insanlığı korku ve dehĢet içine sürükleyen bu soruna
karĢı ülkeler bazında mücadele yetmemektedir. Teröre karĢı mücadelenin, uluslararası düzeyde diğer
ülkelerle iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilmesi kaçınılmaz olmuĢtur. Bu mücadelelerin sadece güvenlik
stratejileri bağlamında mücadele stratejilerine indirgenmemesi gerekmektedir. Bir bütün olarak ele alınması
gereken terörle mücadele stratejilerinin günümüz konjöktürüne göre yeniden yapılandırılması
gerekmektedir. Terörle mücdadele geçmiĢi olan ülkelerin uyguladığı terörle mücadele stratejileri
incelendiğinde Ģiddete dayalı mücadele yöntemlerinin terör sorununu çözmekte yararlı olamadığını
görmekteyiz. Bu bağlamda bu makalede terör sorununu çözmek için uygulanması gereken mücadele
stratejileri ve yöntemlerine değinilecektir. Ġngiltere ve Türkiye‟nin terörle mücadele geçmiĢi araĢtırılıp, bu
ülkelerin teröre karĢı uyguladıkları stratejilerin eksikleri incelenecektir. Yapılan hatalar ve yapılması
gerekenler bir bütün olarak ele alınıp Ġngiltere ve Türkiye‟nin terörle mücadele politikaları
karĢılaĢtırılacaktır.
2. TERÖR VE TERÖRİZM
Terör kelimesi etimolojik olarak latinceden “terreur” kelimesinden gelmektedir. Korkutma, yıldırma,
korkudan titretme gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Günümüzde ağırlıklı olarak siyasi Ģiddet manasında
kullanılan terör kelimesi, tarihsel süreçte dönemin olgularına göre farklı anlamlarda kullanılmıĢtır.
Günümüzde kullanılan modern anlamı ile ilk defa Fransız Ġhtilali‟nde kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Ündücü,
2011). O dönemde Fransız hükümetine karĢı isyan eden gruplar, Fransız hükümeti tarafından terör grupları
olarak ilan edilmiĢtir.
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Terörün amacı, temsil ettiğini düĢündüğü toplumu bir ideoloji veya dava çerçevesinde kendi etrafına
toplamak, siyasi ve diğer çıkarları doğrultusunda devletlere karĢı Ģiddeti ve korkuyu bir propaganda aracı
olarak kullanmaktır. Bu bağlamda eleman desteği, terör örgütleri için en önemli Ģartlardan biridir. Teröre
üye, terör gruplarını oluĢturan her elemana ise terörist denmektedir.
Terörizm ise terörden farklı olarak daha geniĢ bir kapsamı ifade etmektedir. Tarihsel süreçte farklı
tanımlamalar yapılan terörizmi belli bir kalıbın içinde tanımlamak doğru bir yaklaĢım olmaz. Günümüz
perspektifinde kullanılan en geniĢ tanımı, toplumsal veya siyasi alanlarda birtakım değiĢiklikler meydana
getirmek için yasadıĢı güç kullanılmasıyla oluĢturulan eylem ve faaliyetlerin tümü Ģeklinde yapılmıĢtır. Bir
diğer tanım ise Paul Wilkinson tarafından yapılmıĢtır. Wilkinson‟a göre: “Terörizm, bir takım siyasi
taleplerin karşılanmasını sağlamak amacıyla; bireyleri, grupları, toplumu ya da hükümetleri yıldırmak
için, cinayet ya da imha hareketlerinin sistematik olarak uygulanması ya da bu amaçla tehdit
oluşturulmasıdır” (Yalçıner, 2006). Her dönemde günün Ģartlarına ve değiĢen perspektiflere göre farklı
anlamlarda kullanılan terör ve terörizm kavramları 21.yüzyıl ile birlikte uluslararası alanda en çok tartıĢılan
konulardan biri olmuĢtur.
2.1 Terörle Mücadele
21.yüzyıla kadar genel olarak sadece yaĢadığı ülkeye zarar veren terör, 11 Eylül 2001‟de ABD‟nin New
York Ģehrinde gerçekleĢen saldırılar ile birlikte küresel bir boyut kazanarak uluslararası bir sorun halini
almıĢtır. Bu süreçten sonra terörle mücadele yöntemleri daha geniĢ bir kapsamda oluĢmuĢ, uluslararası
mücadele stratejileri üretilmeye baĢlanmıĢtır. Terörizmle mücadeleye farklı bir boyut kazandıran bir diğer
tarihi süreç ise Soğuk SavaĢ‟ın bitmesiyle birlikte iki kutuplu sistemin ABD‟nin lehine tek kutuplu sisteme
dönüĢmesi olmuĢtur. Zira dünyada tek baĢına bir süper güç olan ABD‟nin yeni bir düĢmana ihtiyacı vardı.
O düĢman, saldırıların gerçekleĢtiği tarihte ABD baĢkanı olan George Bush‟un ilan ettiği terör olmuĢtur.
Bu tarihten sonra Ortadoğu bölgesinde askeri operasyonlar baĢlatan ABD, bu bölgeyi savaĢ alanına
çevirmiĢ, istikrarsız bir ortam oluĢmuĢtur.
Son zamanlarda teröre maruz kalmamasına rağmen, terörle mücadele politikaları geliĢtiren ülkeler
bulunmaktadır. Terörizmin küresel bir sorun haline gelmesi bu durumu zorunlu kılmıĢtır. Nitekim terör
saldırıları baĢlamadan önce terörle mücadele politikaları geliĢtiren Fransa, bu politikaların ne denli
gerektiğini gösteren bir ülkedir. Fransa, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele
politikalarında büyük değiĢiklikler yapmıĢtır. Öyle ki bu ülke, son dönemlerde sayısız terör saldırısına
maruz kalmıĢ ve bu saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetmiĢtir. 2017 yılında ise bu saldırılar çoğalmıĢ
ve ülkede paniğe sebep olmuĢtur. Yine aynı yıl içinde 20‟ye yakın terör saldırısı önlenmiĢtir (YeniĢafak,
2018). Terörle mücadele politikalarının saldırıları önlemekte ne kadar faydalı olduğunu Fransa örneğinden
anlamaktayız.
2.2 Terörle Mücadelede Güvenlik
Güvenlik, toplumsal ve yasal düzenin aksamaması için tedbirler alınması, kiĢilerin güvenliğinin sağlanarak
huzur ve güven ortamının korunması durumunu ifade etmektedir (TDK, 2006). Bir ülkenin askeri gücü,
polis gücü, istihbarat gücü gibi etmenler, o ülkenin terörle mücadele stratejilerinde önemli unsurlar olarak
ön plana çıkmaktadır. Terör örgütlerinin yapmayı planladığı saldırıları önceden tespit ederek karĢı önlemle
bertaraf edilmesi, istihbarat ile silahlı güçlerin birlikte koordineli olarak çalıĢmasını gerektirmektedir.
Güçlü bir istihbarat ağı terör saldırılarını gerçekleĢmeden önleyebilmelidir. Sivilleri terörizme karĢı koruma
görevi olan hükümetler, güvenlik konusunda tedbirler almak zorundadır.
Güvenliği sadece askeri ve taktiksel alanlara indirgemek doğru bir bakıĢ açısı değildir. GeliĢen teknolojik
altyapıların çoğalması ile birlikte güvenlik stratejilerinde de geliĢmeler yaĢanmaktadır. Buna paralel olarak,
devletlerin askeri, eğitim, finansal ve hizmet alanlarında teknolojik alt yapı sistemleri oluĢturması gün
geçtikçe daha da artmaktadır. Teknolojik sistemlerin çoğalması, onları terörizmin bir hedefi haline
getirmiĢtir. Teknolojik altyapılara yapılan saldırılar, dünya literatüründe siber saldırı olarak
tanımlanmaktadır. Siber saldırılar veya siber terörizm, siyasi ve sosyal mercilere ve kiĢilere gözdağı
vermek, baskı oluĢturmak maksadıyla resmi birimlerin bilgisayarlarına, network sistemlerine, bilgi ve veri
tabanlarına yapılan yasadıĢı tehdit ve zarar verici saldırılar olarak tanımlanmaktadır (Sandıklı, 2014).
Devletlerin bu saldırılara karĢı yeni güvenlik stratejileri üretmesi zaruri olmuĢtur.
2.2.1 Güvenlik Türleri
Fiziki Güvenlik: kıymetli olan nesne veya kiĢinin fiziksel olarak belirlenen ve/veya tehdit unsurlarının ona
tesir edemeyecek Ģekilde korunması için alınan tedbirlerin tümüdür (Güvenlik, 2015). Ġnsanlığın
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varoluĢundan bugüne dek kendisini güvende hissetme duygusuna sahip olan insan, fiziki güvenliğe önem
vermiĢtir. Aslında tüm güvenlik türlerinin vardığı nokta yine fiziki güvenliktir. Güvenlik kavramı ilk olarak
fiziki güvenliği ifade etmiĢtir. Ġnsan, ilk andan itibaren etrafını algılayıp, ona zarar verebilecek tehditleri
tespit etme içgüdüsü ile hareket etmiĢtir. Günümüze dek değiĢime uğrayarak varlığını sürdüren bu
etkileĢim gelecekte de devam edecektir.
Bilgi (İstihbarat) Güvenliği: Yazılı, sözlü veya elektronik ortamdaki bilginin korunması ve doğru
bilginin, doğru zamanda ve doğru kiĢiye ulaĢtırması ile ifade edilmektedir (Güngören, 2008). Hızla geliĢen
iletiĢim araçları, devletlerarası, Ģirketler arası ve kiĢiler arasındaki iletiĢimi gün geçtikçe daha da
yoğunlaĢtırarak veri trafiğini çoğaltmıĢtır. MektuplaĢma dönemine oranla bilgi akıĢının milyonlarca kat
daha hızlı olduğu günümüzde, bilgi akıĢının güvenliği, kurum ve bireyler için hayati önem taĢımaktadır.
Ġnternet ortamına yüklenen bilgi, her sene bir önceki sene girilen bilgiyi katlayarak yükselmektedir. Bu
bilgiler sadece bireyler, kurumlar ve devletlerarasında geçen iletiĢim ağından ibaret olmayıp aynı zamanda
banka hesapları, dijital devlet arĢivleri ve sistemlerini de kapsamaktadır.
Bilişim Güvenliği: dijital verilerin bozulmasını, çalınmasını, değiĢtirilmesini engellemek üzere yapılan
çalıĢmalardır (Eminağaoğlu, 2009). Ġnternet ağının geliĢmesi ve hızlı veri akıĢının olması, biliĢim güvenliği
kavramını ön plana getirmiĢtir. BiliĢim güvenliği ile sadece profesyonel kiĢilerce yapılan saldırılara karĢı
değil, amatör saldırganlar içinde önlemler alınmaktadır.
İnsan Güvenliği: Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢ yıllarında yaĢamıĢ olan bir ilim adamı olan ġeyh
Edebali‟nin dediği gibi „insanı yaĢat ki devlet yaĢasın‟ sözü, devletlerin egemenliği için insanların
güvenliğinin ne denli önemli olduğunu ifade etmektedir. Ġnsan güvenliği, korkudan ve ihtiyaçlardan özgür
olmayı ve onurlu bir Ģekilde yaĢama özgürlüğüne sahip olmayı ifade etmektedir. Ġnsan güvenliği, sağlık
güvenliği, çevre güvenliği, ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, kiĢisel güvenlik, toplum güvenliği ve siyası
güvenlik olarak yedi kategori olarak belirtilmektedir (Torun, 2017) Bu kategoriler bir bütün olarak insan
güvenliğini ifade etmektedirler.
Gıda Güvenliği: Gıda güvenliği, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların
bertaraf edilmesi için alınan tedbirlerin tümünü ifade eder (Yaralı, 2018). KüreselleĢme, birçok sektörde
olduğu gibi gıda sektörünü de etkilemektedir. Dünyanın her Ģehrinde aynı marka gıda ürününü alabilir veya
aynı fastfood zincirinde yemek yiyebiliriz. Bu durum gıda güvenliğine de küresel bir boyuta
kazandırmaktadır.
2.2.2 Güvenlik Teorileri
Realizmin güvenlik teorilerindeki çalıĢmalarında, Ġsviçreli Arnold Wolfers güvenliği „kazanılan değerlere
yönelik bir tehdidin olmaması hali‟ olarak tanımlamaktadır (Wolfers, 1952). Bu akıma göre birbiriyle
sürekli iliĢki içinde olan ülkelerin tehditlerle dolu bir güvensizlik ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri
için güçlü olmaları gerekmektedir. Realizmin bakıĢ açısına göre, insanın yaratılıĢı bakımından kötü olduğu,
bu nedenle oluĢan güvensizliğin güvenlik anlayıĢının temelinde kontrol edilmesinin gerekliliğine
inanılmaktadır.
Güvenlik konusunda yeterli olmayan teoriler, akademisyenleri yeni güvenlik teorileri üretmeye zorlamıĢtır.
Böylece 21.yüzyılda yeni güvenlik teorileri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Büyük güçlerin çıkarları
doğrultusunda da geliĢen yeni güvenlik stratejileri bazen amacı dıĢına çıkmakta ve ülkelere zarar
vermektedir. Zira 11 Eylül Saldırıları sonrasında gerçekleĢtirilen Afganistan ve Irak operasyonları baĢarılı
bir sonuç getirmemiĢ, bu ülkeleri kargaĢa içine sürüklemiĢtir. Yeni güvenlik teorilerini geleneksel güvenlik
teorilerinden ayıran en önemli etkenlerden biri, bu teorileri üretenlerin çoğunlukla üniversite
akademisyenlerinden oluĢmasıdır. Böylece bu teoriler askeri kökenli teorilerin yerini almaya baĢlamıĢtır.
Son dönemlerde Arap Baharı olarak adlandırılan ve Arap ülkelerinde meydana gelen yönetim karĢıtı halk
hareketlerinin sonucunda çıkan iç çatıĢmalar, beraberinde küresel bir göç hareketinin canlanmasına sebep
olmuĢtur. Suriye‟de çıkan iç savaĢla birlikte batı ülkelerine milyonlarca insan sığınmak üzere göç etmiĢtir.
Avrupa ülkeleri için endiĢe yaratan bu durum güvenlik stratejilerine de etki etmiĢtir. Bu durum artık
güvenliğin sadece askeri önlemlerle sağlanamayacağını ortaya koymuĢtur. Ayrıca bölgesel çatıĢmalar
sadece yaĢandığı ülkelere zarar vermemekte, etrafındaki ülkeleri de etkilemektedir. Dolayısıyla hiçbir ülke
herhangi bir bölgede çıkan yerel çatıĢmaları veya terör örgütü yapılanmaları için bana dokunmayan yılan
bin yaĢasın düĢüncesinde olamaz. Örneğin Suriye iç savaĢı Türkiye baĢta olmak üzere hemen hemen bütün
Avrupa ülkelerini etkilemiĢtir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yeni güvenlik teorilerinin
güvenlik sorununu çözemediğini görmekteyiz.
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3. PKK-IRA TERÖR ÖRGÜTLERİ KARŞILAŞTIRMASI
3.1 IRA Hakkında
Ġrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA), Ġrlanda‟nın BirleĢik Krallık ‟tan ayrılarak bağımsız bir ülke olması için
silahlı mücadele faaliyetlerinde bulunan bir örgüttür. Ġlk kurulduğu günlerde bağımsızlık için silahlı
mücadeleyi tek çıkar yol olarak gören örgüt, sonraki süreçte siyasi faaliyetlere de önem vermeye
baĢlamıĢtır. 2005 yılından itibaren silahlı eylemlerini tamamen durdurma kararı alan örgüt, bu tarihten
sonra aktif bir eylem içinde bulunmamıĢtır.
Bu sorun aynı zamanda Katolik-Protestan çatıĢmalarının etkisiyle de olgunlaĢan bir sorundur. Ġngiltere‟nin
Katolik Kilisesinden ayrılarak kendi kilisesini kurması, karĢılıklı sorunların yaĢandığı bu sürecin
baĢlamasında etken olmuĢtur. 12. ve 13. yüzyılda Ġngilizlerin Ġrlanda adasına yavaĢ yavaĢ yerleĢmeye
baĢlaması, bir dönüm noktası olmuĢtur. Ancak 1600‟lü yıllara kadar Ġngilizler Ġrlandalıların iç iĢlerine
karıĢmıĢtır. Bu tarihten sonra Ġngiliz ve Ġskoçların Ġrlanda Adasına yerleĢerek Ġrlandalıları yönetimi altına
almaya çalıĢmaları sorunun baĢlamasını hızlandırmıĢtır. Ġngiliz ve Ġskoçların Ġrlanda Adasına yerleĢmeye
baĢlaması, Ġrlandalıların tepkisine neden olmaya baĢlamıĢtır. Mezhep çatıĢması temelli bu sorun, bu
milletler arasında milliyetçilik duygusunun geliĢmesine de zemin hazırlamıĢtır. Ġngiliz yerleĢimciler,
Katolik Ġrlandalılara büyük baskılar yaĢatmıĢ, ekonomik buhranların yaĢanmasına sebep olmuĢtur (ġöhret,
2013). Her geçen gün ellerindeki toprakları daha da azalan Ġrlandalılar, zor durumlarda kalmıĢ, Ġngilizlere
karĢı nefretleri gün geçtikçe artmıĢtır.
3.2 IRA’nın Amacı Ve İngiliz Hükümetine Karşı Mücadelesi
Kökeninde etnik, dinsel bir ayrımcılıktan doğan Ġrlanda sorunu, Ġngilizlerin Ġrlanda Adasını iĢgal
etmeleriyle baĢlayan bir süreçtir. Hristiyan mezhepleri arasında yaĢanan bölünmeler ve dil farklılıkları,
bağımsızlık mücadelesini baĢlatan etkenlerin baĢında yer almaktadır. Ġrlandalılar, Ġngilizler tarafından
yönetilmek istememekte kararlı ve bunun için ne pahasına olursa olsun mücadele fikrini benimsemiĢlerdir.
Ġngilizlerin dini inanıĢlarını adadakilere zorla dayatması, ada halkını yıldırmıĢtır. Bunun neticesinde karĢı
mücadeleye baĢvuran Ġrlandalılar 20.yüzyılda yoğun bir bağımsızlık mücadelesi baĢlatmıĢ, bunun
neticesinde IRA kurulmuĢtur. IRA‟nın amacı Ġngilizlerden bağımsız bir Ġrlanda Cumhuriyeti kurmaktır.
Bunun için silahlı mücadeleye baĢvuran IRA, yaklaĢık bir asır sürecek bir mücadelenin bir tarafı olmuĢtur.
Sayısız isyan ve saldırı ile Ġngiliz hükümetini yıldırmaya çalıĢan IRA, Ġngilizlere karĢı büyük kanlı
eylemler gerçekleĢirmiĢtir. Bu eylemlerde yüzlerce sivil ölmüĢ, Ġngiltere büyük miktarlarda maddi kayıplar
yaĢamıĢtır (ġöhret, 2013). Her iki taraf için bir karmaĢa ve korku ortamı yaratan bu süreç, maddi ve manevi
tahripler oluĢturarak korku ortamı yaratmıĢtır.
IRA, Ġngilizlere karĢı silahlı mücadeleyi baĢlatarak Ġngiliz hükümetini yıldırmayı amaçlamıĢtır. Ġngilizlerin
siyasi kiĢiliklerine karĢı yaptıkları saldırılar Ġngiltere‟de büyük sesler getirmiĢ, Ġngilizleri uzlaĢmaya
zorlamakta etken olmuĢtur. Ġrlanda halkının büyük bir kısmının desteğini alan IRA, zamanla profesyonel
bir askeri güç durumunu almıĢtı. Bu süreçte her ne kadar Ġrlanda‟da yaĢayan halkın katkısı büyük olsa da,
kıtlık döneminde göç eden ve Ġngiliz baskılarından kaçarak baĢka ülkelere yerleĢen Ġrlandalıların yaptıkları
maddi ve manevi katkılar unutulmamalıdır. Patates kıtlığı ile baĢlayan büyük buhranlar döneminde
Amerika‟ya göç eden Ġrlandalılar sürece büyük destek vermiĢtir (Alptekin, 2018). Zamanla zengin bir
topluma dönüĢen Ġrlanda kökenli Amerikalılar kurdukları derneklerle de sürecin gidiĢatını yönlendirmiĢtir.
3.3 İngiliz Hükümetinin IRA’ya Karşı Uyguladığı Şiddet Eksenli Politikalar ve Sonuçları
Uzun yıllar boyunca dünya gündemini meĢgul eden Ġngiltere- Kuzey Ġrlanda çatıĢması boyunca sokak
çatıĢmaları, bombalı saldırılar, polis Ģiddeti, suikastlar binlerce insanın ölümüne neden olmuĢtur. Ġngiltere,
soruna uzun yıllar boyunca profesyonelce bir çözüm getirememiĢ, sadece güvenlik odaklı yaklaĢmıĢtır.
1990‟lara kadar soruna sosyal, ekonomik yönleriyle ele almamıĢ, siyasi bir zeminde mücadele yollarına
baĢvurmamıĢtır. Bu tutum sorunu daha da karmaĢık hale getirmekten baĢka bir iĢe yaramamıĢtır. Ġngiliz
güvenlik güçlerinin Kuzey Ġrlanda halkına karĢı Ģiddetli bir tutum içinde olması Ġrlanda halkını bezdirerek
Ġngilizlere karĢı nefretini arttırmıĢtır. Kuzey Ġrlandalıların birçoğu, bu Ģiddetli tutuma karĢı IRA‟nın
yanında yer alarak mücadeleye destek olmuĢlardır (Laçiner, 2001). Ġngilizlerin bu baskıları halkı IRA‟ya
yaklaĢtıran en büyük etken olmuĢtur.
Ġngilizler yakaladıkları IRA mensuplarını hapsederek bir baĢarı elde ettiklerini saymıĢlarsa da, bu üyeler
hapishanede daha hızlı bir Ģekilde örgütlenerek dıĢarı çıktıklarında örgüte daha aktif destek olmuĢlardı.
Türkiye‟de PKK örneğinde olduğu gibi hapishanelerden çıkan örgüt üyeleri halkın desteğini alarak örgüte
daha aktif bir Ģekilde katılmaktaydı.
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Sonuç olarak Ġngilizlerin soruna karĢı yaklaĢımı, sorunu daha da derinleĢtirmiĢti. Mezhepsel ayrımcılık
politikaları Katolik halkı bezdirmiĢ, istihdam alanlarında Protestanların lehine uygulanan iĢe alım ölçütleri,
Katolik Ġrlandalıları zor durumda bırakmaktaydı. Masum halka uygulanan yıldırma politikaları IRA‟ya
katılımı çoğaltmıĢ, örgüt için bir üye kazanma propagandası olarak kullanılmaktaydı. Bu hatayı uzun yıllar
devam ettiren Ġngiliz otoriteleri, bir nevi IRA‟ya istemeden de olsa destek olmuĢ, eleman kazanması için
örgütün iĢini çözüm gibi görünse de uzun vadede sorunu büyütmüĢtü. IRA‟ya karĢı duyulan düĢmanlık,
Kuzey Ġrlanda halkına karĢı da duyulmuĢ ve halkı destekleyen politikalar üretilmemiĢti.
3.4 IRA’nın Siyasallaşması
1916 yılında gerçekleĢen Paskalya Ayaklanmasında yoğunlaĢan Ģiddetli saldırılardan sonra halk, radikal
gruplara daha fazla destek olmaya baĢlamıĢtır. 20.yüzyılın baĢlarında kurulan Sinn Fein Partisi, kurulduğu
dönemde ayrılıkçı bir politika izlememiĢ, Ġngiliz Kraliyetinin egemenliğini tanımıĢtır. Daha sonra
gerçekleĢen kanlı saldırılarla birlikte Ġngiliz egemenliğine karĢı bir tavır almaya baĢlayan Sinn Fein, IRA‟yı
silahlı kanadı olarak kabul etmiĢtir. 1918 yılında gerçekleĢtirilen seçimlerde tek baĢına galip gelen Sinn
Fein, Ġngiltere‟nin yönetimini kabul etmeyerek Dublin‟de bir meclis kurmayı kararlaĢtırmıĢtır. Ġrlanda‟nın
bir kısmı bu meclisin varlığını benimserken diğer bir bölümü meclisi tanımamıĢtır. Bu nedenle ikiye
bölünen Ġrlanda, yeni bir sürecin içine girmiĢtir.
1920‟li yıllarda Ġrlanda‟daki Ġngiliz kurumları kısmen kapatılmıĢ, Ġrlanda ve Ġngiltere arasındaki gerilim
giderek artmaya baĢlamıĢtır. 1921 yılında Ġngiltere ile Sinn Fein arasında gerçekleĢtirilen diyalog
sonucunda Ġngiltere-Ġrlanda AntlaĢması2 ile Serbest Ġrlanda kuruldu (Laçiner, 2001). 1925 yılında
gelindiğinde ise Ġrlanda Adası ikiye bölünmüĢ, Kuzey Ġrlanda bağımsız bir bölge olmuĢtur.
Sonraki dönemde yerli Ġrlandalı Protestanlarının da silaha kullanmasıyla birlikte Ģiddet olayları artmıĢ,
Protestan Ulster Gönüllüleri3 isimli örgüt, Ġngiliz güçlerine destek vermeye baĢlamıĢtır. Bu örgütleri
kullanan Ġngilizler Ġrlanda‟da gerilimi arttırarak, halkı Ģiddete sürüklemiĢtir. Bu grup masum sivillere de
IRA üyesi muamelesi yaparak Ģiddet uygulamıĢtır. Yıllar boyunca süren bu durum Katolik Ġrlandalıları
Protestanlara karĢı nefrete sevk etmiĢtir. Örgütün yaptığı insanlık değerlerine aykırı eylemler, Ġngiliz
hükümeti tarafından halka meĢru bir durum gibi yansıtılmıĢtır. Ġngiltere, böylece Katolik Ġrlandalılara karĢı
haklı bir mücadele verdiğini göstermeye çalıĢmaktaydı. Ancak durum böyle olmamakla birlikte, yapılan
uygulamalar insanlık değerleriyle asla bağdaĢmamakta, demokratik bir ülkenin baĢvurmaması gereken
eylemlerdi.
Tüm bu olumsuz geliĢmelerin sonucunda diyalog yoluna girmek isteyen ilk taraf IRA olmuĢtur. 1960‟lı
yıllardan sonraki dönemde IRA, silahlı mücadeleyi tamamen bırakmasa da siyasi zeminde faaliyetlere
baĢlamıĢtır. IRA, siyasi faaliyetlerini Sinn Fein Partisi üzerinden yürüteceğini ancak silahı tamamen
bırakmayacağını belirmiĢtir. Bu durumu, “Bir elimizde oy pusulası, bir elimizde silah” sloganıyla açığa
vurmuĢlardır. Kuzey Ġrlanda halkından büyük bir destek alan bu slogan, IRA‟nın iĢini kolaylaĢtırmıĢtır.
Ġngiltere, Her ne kadar IRA örgütünü siyasi muhatabı olarak görmese de, Sinn Fein Partisiyle siyasi
zeminde görüĢmelere olumlu bakmaktaydı (ġöhret, ETNO-DĠNSEL MĠLLĠYETÇĠLĠK
BAĞLAMINDA ĠRLANDA SORUNU, 2013). Sorunun temelini oluĢturan Ģiddet eylemlerinin yerini
kısmen de olsa siyasi zeminde diyalog yoluna bırakması, yıllarca ihtiyaç duyulan bir durumdur. Böylece
karĢılıklı iletiĢim yolu açılacak, Sinn Fein Kuzey Ġrlanda‟yı siyasi bir parti olarak temsil edecekti.
Sürecin ilerleyen zamanlarında Ġngiltere, IRA örgütünü kabullenmemekte ve Sinn Fein Partisini IRA ile
olan bağlantısı üzerinden sıkıĢtırmaya çalıĢmaktaydı. 1972 yılından itibaren Sinn Fein Partisi ve Ġngiltere
arasında gizli görüĢmelerin gerçekleĢmesinde önayak olan Gerry Adams4 1983 yılında Sinn Fein lideri
olarak Ġngiliz parlamentosuna milletvekili olarak seçildi (Cnn Türk, 2017). Gerry Adams, sürecin barıĢa
gitmesinde büyük rol oynayan önemli bir politikacı olmakla beraber, IRA örgütünün silah bırakmasında
etkili olan kiĢilerin baĢında yer almaktadır. Yıllarca Ġngiliz hükümeti tarafından istenmeyen adam olarak
görülen Adams, 2018 yılına kadar Sinn Fein Partisinin lideri olarak siyasi hayatını sürdürdü ve 2018
yılında partinin liderliğini bıraktı (New York Times, 2017). Böylece aktif siyasetten çekilmiĢ oldu.

2

Anglo-Irish Agreement
Protestant Ulster Volunteer Force
4
1948 Belfast doğumlu, eski IRA üyesi ve Sinn Fein lideri.
3
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3.5 Şiddet Eksenli Mücadeleden Demokratik Yöntemlerin Uygulanmasına Geçiş ve Bu
Uygulamaların Getirdiği Sonuçlar
Türkiye‟deki terör sorununun temeli genel olarak cumhuriyet sonrası uygulanan politikalardan
kaynaklanırken, Ġngiltere- Ġrlanda sorununun temeli yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. 16.yüzyıla kadar
uzanan bu sorun 20.yüzyılda en Ģiddetli dönemini yaĢamıĢtır. Ġngiltere, her ne kadar demokrasi açısından
örnek alınan bir ülke olsa da, Ġrlanda‟da uyguladıkları güvenlik odaklı politikalar demokrasi dıĢı
uygulamalar olmuĢtur. Soruna insan odaklı yaklaĢmayarak etnik-mezhepsel bir pencereden yaklaĢan
Ġngiltere, Protestan halka yıllarca Ģiddet uygulamıĢtır. GerçekleĢen her Ģiddet eyleminden sonra halk,
Ġngiltere‟ye karĢı daha fazla birlik olmuĢtur. Halk, yıllarca Ġngiltere‟nin yaptığı güvenlik odaklı
politikalardan çok zarar görmüĢ ve silahlı örgütlere daha fazla destek olmaya baĢlamıĢtır.
Ġngiliz hükümetlerinin soruna güvenlik politikaları temelinde yaklaĢması, Ġrlanda‟da kurulan silahlı
örgütlerin ekmeğine yağ sürmüĢ, halkın bu örgütler etrafında toplanmasını hızlandırmıĢtır. Örgüt üyeleriyle
kesinlikle pazarlık masasına oturmaya yanaĢmayan Ġngiliz hükümetleri, diyalog yoluna tamamen kapalıydı.
Ġngiltere‟nin politikasında, teröristle ne pahasına olursa olsun pazarlık yapılmaz anlayıĢı hâkimdi. Sorun,
sosyal ve kültürel açıdan ele alınmayıp sadece askeri politikalarla ve istihbarat çalıĢmalarıyla ele
alınmaktaydı. Ġngiliz hükümetleri Kuzey Ġrlanda halkının isteklerini tartıĢmak yerine baskıcı politikalarla
Ġngiltere‟nin adadaki hâkimiyeti kabullendirmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca Ġngiltere‟ye bağlılığı kabul eden
Ġrlandalılar bile, Ġngiltere‟nin bu baskıcı politikasından bunalıp bağımsız bir Ġrlanda fikri etrafında
toplanmıĢlardır.
Bu tür süreçlerde, iki tarafın karĢılıklı görüĢmesi son derece önem arz etmektedir. Her iki grup birbirleriyle
girdikleri diyaloglarda birbirlerinin tutumlarını öğrenmekte ve birbirlerinin soruna bakıĢ açısını görme
imkânını bulmaktalar. Bu görüĢmeler son derece yapıcı olmakta ve karĢılıklı güvenin sağlanmasına
yardımcı olmaktadır. KarĢılıklı bazı anlaĢmaların da olduğu bu görüĢmeler neticesinde her iki taraf
birbirinin niyetini öğrenmekte ve sorunun çözüme kavuĢması için iyi niyetlerini göstermektedirler. Ġngiltere
ve Sinn Fein arasında gerçekleĢen bir ikili görüĢme bu duruma açık bir örnektir. 1997 yılının Ekim ayında,
Ġngiltere baĢbakanı Tony Blair hükümeti adına aracılık yapan Jonathan Powell5 IRA‟nın eski liderlerinden
ve o dönemin Sinn Fein Partisinden bir siyasetçi olan Martin McGuinness6 ile yaptıkları görüĢme samimi
bir ortamda gerçekleĢmiĢtir. McGuiness‟in evinde gerçekleĢen görüĢmede, McGuiness‟in annesi Peggy
McGuinness Jonathan Powell‟e ikram ettiği çorba, Powell‟ı etkilemiĢti. Powell‟a göre bu durum
McGuinness‟in insanı yönünü ortaya çıkartmaktaydı. O an samimi bir muhabbetin geçtiğini belirten
Jonathan Powell, böyle durumların süreç için çok önemli olduğunu ifade etmiĢtir. Powell, Yazdığı
“Teröristle KonuĢmak” isimli kitabında bu müzakerelerin çözüm sürecinde ne kadar önemli olduğunu
anlatmaktadır. Ona göre terörü geleceğe taĢımamak için müzakerelerde bulunmak, karĢılıklı diyalog yoluna
baĢvurmak gerekir. Powell, (Powell, 2015); “Eğer onlarla konuşmazsak, barış konusundaki yaklaşımlarını
değiştirmeye nasıl ikna edebiliriz? Bütün teröristleri öldüremeyeceğimizi ve öldürdüğümüz bir tanesine
karşılık, muhtemelen iki tanesini yarattığımız ve sonuç olarak onlarla konuşmak zorunda kalacağız”
diyerek bu konudaki düĢüncesini ifade etmiĢtir. Nitekim en güvenilir kaynak birinci ağızdan duyulan
sözlerdir.
Sorunun en baĢından yapılan en büyük hata, siyasilerin sorunu askerlere emanet etmeleridir. Siyasi bir
sorun, siyasi bir zeminde çözüme kavuĢturulmalıdır. Aksi halde askeri müdahaleler kısa dönemde çözüm
gibi görünse de, uzun süreçte sorunun bir parçası haline gelmektedir. Siyasiler, sorunun çözümüne
yanaĢmayarak karĢı tarafla müzakere masasına oturmamaktaydı. “Konuşmaktan kaçan savaşa ortak olur”
(BaĢaran, 2010) diyerek diyaloğun önemini belirten Gerry Adams‟a göre bu hata sorunun en baĢında
yapılan bir hatadır.
Kuzey Ġrlanda, BirleĢik Krallık ve Ġrlanda cumhuriyeti arsında imzalanan Hayırlı Cuma AnlaĢması7 ile yeni
bir barıĢ sürecine girilmiĢtir. ġiddet olayları kısmen devam etse de, Hayırlı Cuma AnlaĢması ile birlikte
azalma olmuĢtur. AnlaĢma ile birlikte silahlı grupların silah bırakma süreci, kurulan bağımsız bir komisyon
tarafından takip edilecek ve denetlenecektir. Uluslararası hukuk kurallarına aykırı hareket edilmeyecek, iki
taraf temel insan hakları kurallarına saygı duyacaktır. Bununla birlikte istihdam alanında iĢe alımlarda eĢit
davranılacak, etnik kimlik ayrımcılığı yapılmayacaktır.

5

Diplomat ve yazar. Ġngiliz hükümeti ile IRA arasında gerçekleĢen görüĢmelerde baĢ müzakereci olmuĢtur.
Eski IRA komutanı ve siyasetçi. 1950 Yılında Kuzey Ġrlanda‟nın Derry Ģehrinde doğdu. 2017‟de vefat etti.
7
Good Friday Agreement – 1998
6
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Sorunun çözüme kavuĢması için en çok mücadele edenlerden biri de hiç kuĢkusuz 1997-2007 yılları
arasında BirleĢik Krallık BaĢkanlığı yapmıĢ olan Tony Blair olmuĢtur. Blair ‟in 1997 yılında baĢkan olması
ile birlikte çözüm süreci hızlanmıĢtır. Ġngiltere‟nin eski baĢbakanlarının aksine Tony Blair, çözüm adına
daha yapıcı davranmıĢ ve medyanın baskılarına rağmen geçmiĢte yapılan hatalar nedeniyle Kuzey Ġrlanda
halkından özür dilemiĢtir.
Tüm bu süreç neticesinde çözüme giden yolda büyük ilerlemeler kaydedilmiĢ, iki ülke adına olumlu
sonuçlar elde edilmiĢtir. Yüzyıllardır bölge halkına büyük zararlar veren sorunun, gelecek kuĢaklara da
aynı zararı vermemesi için büyük adımlar atılmıĢ ve büyük oranda baĢarı sağlanmıĢtır. Silahlı çatıĢmalar
dönemi ile silahsızlanma dönemi arasındaki farkı bütün dünya görmüĢ ve büyük dersler almıĢtır. Silahlı
mücadele döneminde hiçbir ilerleme sağlanamamıĢken, silahsızlanma süreci ile birlikte müzakere sürecine
girilmiĢ ve iki toplum, diyalog yoluyla birbirini anlama çabasına girmiĢtir. Yıllardan beri süren bu sorun,
her iki tarafı da fazlasıyla yormuĢtur. GeçmiĢte yaĢanan acı tecrübelerden ders alınma zamanı gelmiĢ,
geçmiĢti bile. ĠletiĢim imkânlarının zayıf olduğu zamanlarda yapılan birçok illegal durumlardan dünyanın
haberi olmazken, Kuzey Ġrlanda halkı sesini dünyaya duyurmakta zorlanmaktaydı. Son zamanlarda eskiye
oranla geliĢen iletiĢim imkânlarının getirdiği Ģeffaf ortam, dünyanın sorunu görmesinde ve dıĢ güçlerin
sürece dâhil olmasında büyük etken olmuĢtur. Bu süreçte güvenlik odaklı politikaların sorunu çözme
noktasında etkili olmadıkları, aksine sorunu daha fazla büyüttükleri görülmüĢtür. Bununla birlikte Ģiddetin
her daim Ģiddet doğurduğu tezi doğrulanmıĢtır.
3.6 PKK Terör Örgütü
Ġdeolojik temelleri daha önce atılsa da PKK Terör Örgütü, 1978 yılında Diyarbakır‟ın Lice ilçesine bağlı
Fis Köyünde, Abdullah Öcalan8 ve beraberindekiler tarafından, Marksist-Leninist bir felsefeye
dayandırılarak kurulan bir terör örgütüdür. Kurucusu olan Abdullah Öcalan ve beraberindekilerin çoğu,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden oluĢmaktadır. Toplantıda kurulan oluĢuma
üye kiĢilerden aileleriyle olan bağlarını koparmaları istenmiĢtir. Bu toplantı gizli tutulmuĢ ve yoğun bir
elem planı hazırlığı yapılmıĢtır. Toplantıyla birlikte yapılması gereken eylemlerin hedef kitlesi
belirlenmiĢtir. Bu hedefler genellikle siyasi liderler, belediye baĢkanları, aĢiret liderleri, milletvekilleri,
asker ve polis gibi güvenlik güçleri, bazı siyasi partiler ve oluĢumları kapsamıĢtır (Töreli, 2002). OluĢumun
lideri olan Abdullah Öcalan kendi fikri etrafında birleĢmeyen her kesimi düĢman olarak ilan etmiĢ, bizden
olmayan bizim düĢmanımızdır düĢüncesiyle hareket etmiĢtir.
Uzun süre boyunca taraftar toplamaya çalıĢan örgütün ilk büyük silahlı eylemi 1984 yılında
gerçekleĢmiĢtir. Siirt‟in Eruh ve Hakkâri‟nin ġemdinli ilçelerinde gerçekleĢtirilen bu saldırılar, baskın
Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢ, sadece 1 er Ģehit olmuĢtur (Özdağ, 2011). Ġlçelerin giriĢ ve çıkıĢları örgüt
tarafından tutulmuĢ, denetim PKK‟nın eline geçmiĢtir. Camilerden halka seslenen örgüt üyeleri propaganda
için halkı kendi tarafında çekmeye çalıĢmaktaydı. Öcalan, saldırıdan sonraki dönemde gerçekleĢtirdiği bir
röportajda, burada sıkılan ilk kurĢunun kendileri için mücadelenin baĢlangıcı açısından çok önemli
olduğunu vurgulamıĢtır. Günümüzde bile bu kurĢun örgüt için isyan ve baĢkaldırının simgesi olarak kabul
edilmektedir.
12 Eylül 1980 yılında Türkiye‟de gerçekleĢen askeri darbe sırasında, örgüt üyelerinin çoğu Kuzey Irak ve
Suriye‟ye kaçmıĢtır. Tutuklanan üyelerin bir kısmı ise Diyarbakır cezaevine konulmuĢtur. Cezaevinde
kalan bu üyeler için cezaevi dönemi bir eğitim süreci olmuĢ ve hayatta kalanlar örgüte katılmıĢtır. Öyle ki
cezaevinde olan ve örgütle hiç ilgisi olmayan bazı mahkûmlarda örgüt üyeleriyle birlikte örgüte katılmıĢtır.
Nitekim çoğu sebepsiz yere cezaevine atılan mahkûmlar burada iĢkence görmüĢ, örgüte katılmayı bir
kurtuluĢ olarak görmüĢ ve intikam duygusuyla örgüte katılmıĢtır.
3.7 Türkiye’nin PKK’ya Karşı Uyguladığı Güvenlik Odaklı Politikalar ve Sonuçları
Türkiye, bulunduğu coğrafya bakımından önemli bir stratejik öneme sahiptir. Ġstikrarsız bir yapıya sahip
olan Ortadoğu bölgesine olan yakınlığı ile güvenlik açısından sürekli bir tehlike içinde bulunmaktadır.
Etnik, mezhepsel ve dini temelli çatıĢmaların sık sık yaĢandığı Ortadoğu bölgesindeki geliĢmelere kayıtsız
kalma Ģansı olmayan Türkiye, bölge ülkeleriyle bazen PKK‟ya destek verdikleri gerekçesiyle
uyuĢmazlıklar yaĢarken bazen de PKK‟ya karĢı mücadelede birlikte hareket etmek amacıyla anlaĢmalar
yapmaktadır. Ortadoğu bölgesinde meydana gelebilecek herhangi bir değiĢiklik Türkiye‟yi doğrudan
etkileyebilmektedir. Bu nedenle Türkiye‟nin, bölgede gerçekleĢen her türlü değiĢimi yakın takibe alması
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gerekmemektedir. Özellikle dünya petrolünün büyük bir kısmına sahip olan bölge, batı ülkelerinin büyük
kıskacı altındadır. Bu nedenle bölge sık sık vekâlet savaĢlarına sahne olmaktadır.
Böyle bir ortamda Türkiye için güvenlik stratejisi çok önemli olmuĢtur. Ulusal güvenliğini ve
bağımsızlığını koruması adına askeri güvenliği stratejik önem taĢımaktadır. Ülkenin mücadele ettiği en
büyük problemlerden biri de Kürt Sorunu, Güneydoğu Sorunu gibi isimlerle anılan sorundur. Bu sorunun
içinden çıkan PKK ile gerçekleĢen mücadele onlarca yıldır sürmektedir. BaĢladığı günden bu yana farklı
mücadele stratejileri uygulayan Türkiye, soruna genellikle askeri açıdan yaklaĢmıĢ ve 1990‟lı yıllara kadar
güvenlik politikalarının dıĢına çıkamamıĢtır. Özellikle PKK‟nın ortaya çıktığı dönemlerde uygulanan
baskılar PKK terör örgütünü büyütmekten baĢka bir iĢe yaramamıĢtır. Yapılan mücadele genellikle terör
örgütünün dağdaki kadrosuna karĢı yapılmaktaydı. Terör örgütleri ile Kürt yurttaĢlarına ayrı bir bakıĢ
açısıyla bakılamaması yapılan en büyük hatalardan biri olmuĢtur. Kürt halkının yaĢadığı bölgelerde sık sık
ilan edilen OHAL9 uygulamaları ve sıkıyönetimlerle bölgenin yaĢam kalitesi sınırlandırılmıĢ, özgürlüklere
darbe vurmuĢtur.
Hükümetler, Kürt sorunun çözümüne dair üzerine düĢen görevleri yapamamıĢtır Soruna yaklaĢım sosyal,
ekonomik ve kültürel politikalarla desteklenmeyip, genellikle asayiĢ odaklı olmuĢtur. Hükümetler, sorunun
kaynağı olan bölgeye sorunu kavrayabilecek potansiyele ve mahiyete sahip kiĢileri göndermek yerine
bölgeyi TSK‟nın eline teslim ederek çözümü daha da zorlaĢtırmıĢ oldu. Terör örgütü PKK ile Kürt kimliği
aynı kefeye koyularak yanlıĢ stratejiler üretilmiĢtir. Bu stratejiler hâlihazırda kötü yaĢam koĢulları olan
bölge halkını daha da periĢan duruma düĢürerek halkı devletten küstürmüĢtür. Devletin bakıĢ açısına göre
sorun, eğer PKK terör örgütü bitirilirse çözülecektir. Hâlbuki sorun tamamen PKK dıĢında tutulmalıydı.
Nitekim bölge halkı yüzyıllardır yaĢadığı topraklar için savaĢmıĢ, kan dökmüĢtür.
Kürt ve Türk halkları için mukaddes bir öneme sahip olan bu topraklar, yine bu halkların uzun tarihi
değerlerini taĢımaktadır. DüĢmana karĢı asırlarca birlikte mücadele etmiĢ iki toplumun son yüzyılda
birbirinden uzaklaĢması hazin bir durumdur. Bazen Kürt dilinin ve kültürünün varlığını bile kabul
edemeyen Türk siyasilerin ve askeri yetkililerin soruna çözüm odaklı bakmalarını bekleyemeyiz. Her ne
kadar bazı insanlarda bu kabullenememe duygusu olsa da, Ģu bir gerçek ki bu topraklarda yaĢayan ve
diliyle, kültürüyle kendini Türk olarak kabul etmeyen bir toplumun varlığını inkâr edemeyiz. Bu dili ve
kültürü bir zenginlik olarak algılamamız gerekirken, onu dıĢlayarak yok saymak bize hiçbir çıkar
sağlayamamıĢtır.
Adı her ne olursa olsun varlığını inkâr edemeyeceğimiz bu soruna ideolojik yaklaĢılmıĢ ve rasyonel bakıĢ
açısıyla stratejiler geliĢtirilememiĢtir. Aslında bir sorun yokken uygulanan ideolojik stratejiler ile birlikte
büyüyen bu sorun, baĢtan beri bütüncül bir politika ile hareket edilseydi söz konusu bile olmazdı. EĢit
Ģartlarda eğitim, eĢit Ģartlarda yatırım, eĢit Ģartlarda hizmet, ihtiyaç duyulan en önemli etkenler olmuĢtur.
Ancak bu etkenler 20.yüzyılın koĢullarında gerçekleĢmemiĢ, dünya standartların çok altında kalmıĢtır.
Hayat standartları dünya koĢullarının çok gerisinde kalmıĢ ve her insanın en büyük gereksinimi olan eğitim
hakkı için olanaklar sağlanamamıĢtır. Eğitim düzeyi çok düĢük olan halk, yöneticiler tarafından cahil
toplum damgası ile damgalanmıĢtır. Ancak, eğer bir toplum eğitim ve ekonomik açıdan geri kalmıĢsa
bunun en büyük sebebi yöneticilerdir. ĠĢte böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri Doğu ve
Güneydoğu halkının sorunlarına odaklanamayıp bir terör yapılanmasını bölge halkına mal ederek stratejik
bir hata yapmıĢtır.
Türk dilinden baĢka bir dilin varlığı reddedilmiĢ, Kürtçe konuĢan milyonlarca insanın değerleri yok
sayılmıĢtır. Hiç Türkçe konuĢmayı bilmeyen Kürt vatandaĢlarının devlet dairelerinde Kürtçe konuĢmaları
yasaklanmıĢtır. Hapishanedeki oğluyla görüĢen yaĢlı bir kadının Kürtçe konuĢması engellenerek trajikomik
bir durum ortaya çıkmıĢtır. Bu uygulamalar neticesinde iki kuĢağın birbirinden bağı kopulmuĢtur.
Okullarda Türkçe öğrenen çocukların anneleriyle konuĢamaması gibi durumlar ortaya çıkmıĢtır. Uzun
yıllardan sonra Kürtçenin serbest olması düĢünüldüğü gibi bir durum ortaya çıkartmamıĢ, Kürt halkı
tarafından sevinçle karĢılanmıĢtır.
4. PKK-IRA KARŞILAŞTIRILMASI
4.1 Amaç Bakımından Karşılaştırma
Her iki örgütün amacı zaman içerisinde farklı yorumlanmıĢ ve değiĢmiĢtir. Ana amaçları incelendiğinde,
Ġrlanda Cumhuriyet Ordusu‟nun (IRA) amacı bağımsız ve birleĢik bir sosyalist Ġrlanda Cumhuriyetini
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kurmaktı. PKK‟nın hedeflerinden bazıları, bazen Kürtlerin devlet tarafından verilmeyen haklarını almak,
bazen de özerk bölge, Kürdistan gibi kavramlar ekseninde hareket ederek bu hedefleri gerçekleĢtirmek
olmuĢtur.
“Bağımsız BirleĢik Kürdistan” kurmayı ana amacı olarak belirleyen PKK, bu hedefini bütün kongrelerinde
ana baĢlık olarak gündeme getirmekteydi. Her iki örgüt, etnik kimlik kavramı üzerinden propaganda
yaparak temsil ettiğini düĢündüğü halkı devlete karĢı ayaklandırmaya amaçlamaktaydı. PKK, son
dönemlerde Kürtlerin yaĢadığı coğrafyayı birleĢtirme amacıyla hareket etmeye baĢlamıĢ ve bastırdığı
kaynaklarda bu bölgeleri tek haritada göstermektedir. Kürdistan adı verdiği bu bölgeler, Ġran‟ın batısı,
Türkiye‟nin Doğusu ve Güneydoğusu, Irak ve Suriye‟nin kuzeyinden oluĢmaktadır. Her iki örgütün en
büyük propaganda aracı, devletin uyguladığı Ģiddete dayalı politikalar ve etnik ayrımcılık olmuĢtur.
IRA‟nın ideolojisi ve etrafında birleĢtiği değerler, Katolik Ġrlanda halkı tarafından benimsenmiĢ ve
desteklenmiĢtir. Örgüt, sorunu gerçekçi bir bakıĢ açısı ile ele almıĢ ve gerçekçi bir ideoloji ekseninde
toplanmıĢtır. PKK‟nın etrafında birleĢtiği değerler ise gerçeklerle bağdaĢmamakta ve kime hizmet ettiği
Ģüphelidir. Yüzyıllardır Ġslam dinine inanan bir halka Marksist-Leninist bir ideolojiyi dayatmak, temelde
yapılan en büyük hata olmuĢtur. Ayrıca, en büyük zararı adına savaĢtığına inandığı halka vermektedir.
Ortaya çıktığı günden bu yana binlerce Kürt vatandaĢının ölümüne sebep olan PKK, halkı bezdirmiĢ ve zor
durumda bırakmıĢtır. Bu bağlamda iki örgütün ideolojik anlayıĢı birbirinden farklıdır.
BirleĢik Krallığa baskı uygulayarak amacına varmak istemekteydi. Medyanın ve kamuoyunun ilgisini
çekerek ses getirecek faaliyetler yaparak amacını dünyaya duyurmaya çalıĢmaktaydı. Ġngiliz güçlerinin
Kuzey Ġrlanda‟dan çekilmesi için kamuoyunda bir olgu oluĢturmak isteyen IRA, bu yönde propaganda
gerçekleĢtirmekteydi. Bu yönüyle birbirine benzeyen iki örgüt, aynı yöntemlere baĢvurmuĢtur. PKK, Türk
hükümetlerine baskı uygulayarak hedefleri doğrultusunda kararlar almasına zorlamaktaydı. Ayrıca PKK,
devlet tarafından Kürt bölgelerinde gerçekleĢtirilmek istenen yatırımları hedef alarak bölgenin ekonomik
geliĢimine engel olmaktaydı. Bölgede yatırım yapmak isteyen iĢadamlarını tehdit ederek bölgeye yatırımı
engellemekteydi. Bu nedenle bölgede iĢsizlik oranı yüksek olacaktı ve iĢsiz kalan gençlerin örgüte
katılması daha kolay olacaktı.
4.2 Mücadele Yöntemleri Bakımından Karşılaştırma
Her iki örgütün mücadele yöntemleri birbirine benzemektedir. Ġki örgüt, silahlı bir yapıda kurulmuĢ,
Ģiddete dayalı eylemler gerçekleĢtirmiĢtir. Güvenlik güçlerine karĢı silahlı saldırılar, bombalı eylemler,
suikastlar, adam kaçırma gibi eylemler, herk iki örgütün ana faaliyetleri olmuĢtur. IRA, farklı dönemlerde
eylem stratejisini değiĢtirmiĢ ve olgulara göre eylem stratejileri geliĢtirmiĢtir. Özellikle keskin niĢancıları
kullanarak Ġngiliz askerlerine ve Ulster Kraliyet Polisine karĢı gerçekleĢtirdiği saldırılar örgütün en önemli
eylem türleridir. Ayrıca patlayıcı dolu araçlarla gerçekleĢtirilen saldırılar ve bir yere gizlice bırakılan
bombalar, örgüt için vazgeçilmez eylem türleri olmuĢtur (Bal & Özeren, 2010). Bu tür eylemler tarihte
varlık göstermiĢ hemen hemen tüm terör örgütlerinin baĢvurduğu eylem türleridir.
Her iki örgüt sosyalist ve bağımsız bir devlet amacı ile hareket etmiĢ, bu amaçla silahlı örgüt kurmuĢtur.
Dünya ülkelerinin çoğu tarafından etnik terör örgütü olarak tanımlanan iki örgüt silahlı mücadeleyi siyasi
mücadele ile birleĢtirerek devrimci bir hareket oluĢturmayı amaçlamıĢtır. Ayrıca bu örgütler düĢman
oldukları ülkelere düĢman olan ülkelerle iĢbirliği içine girmiĢ, bu ülkelerden destek almıĢtır. IRA
çoğunlukla ABD tarafından desteklenmiĢtir. PKK ise ABD baĢta olmak üzere Almanya, Ġngiltere, Fransa,
Ermenistan, Ġsrail gibi ülkelerden para, silah ve eğitim desteği almıĢtır.
PKK ve IRA, yaptığı yanıltıcı eylemlerle dikkatleri kendi üzerine çekmeyi amaçlamaktaydı. IRA,
profesyonel eylemler gerçekleĢtirerek Katolik Ġrlandalı gençlerin gözünde itibarını yükseltmeyi
amaçlıyordu. PKK‟da Kürt halkının yaĢadığı bölgede Türk güvenlik güçlerine karĢı eylemler düzenleyerek
Kürt gençlerine ne kadar güçlü olduğunu ve istediğinde neler yapabileceğini göstermek istiyordu. Bu yolla
gençlerin dikkati çekilip örgüte katılımları sağlanmak isteniyordu.
Günümüzde sosyal medyanın büyümesi ve medya araçlarındaki artıĢ PKK terör örgütünü bu yollarla
propaganda faaliyetlerine sevk etmektedir. Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaĢım sitelerini
yoğun olarak kullanan PKK, gerçekleĢtirdiği eylemleri kolay bir Ģekilde dünyaya servis etmektedir.
Özellikle dünyanın baĢka yerlerinde ve baĢka tarihlerde gerçekleĢen olaylardaki fotoğrafları kullanarak
yalan haberler üreten örgüt, bu yolla insanların Türk devletine karĢı olgusunu değiĢtirmeyi amaçlamaktadır.
Kurulduğu dönemde devletin kırsal alanda zayıf olmasından yararlanarak devletle halk arasındaki bağı
koparmayı amaçlayan PKK, bu bağlamda IRA ile farklılık göstermektedir. Örgüt böylece mücadeleyi
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kırsaldan baĢlatarak kırsal bölgeyi tamamen kontrol altına almayı hedeflemekteydi. Eğer tüm kırsal
kesimler ele geçirilirse, bölgedeki Ģehirler kuĢatılmıĢ olacaktı. Böylece Ģehirlerin de devletle olan bağı
kopartılacak ve halk kontrol altına alınacaktı. Devletle bağı kopan halk, yalan propagandalarla devlete karĢı
kıĢkırtılacak ve birleĢip devlete karĢı silahlanarak ayaklanacaktı. Örgüt, böylece Bağımsız Kürdistan
hedefini gerçekleĢtirmiĢ olacaktı (Bilgiç, 2014). Ancak bölge halkı yüzyıllardır kader ortaklığı yaptığı Türk
halkına karĢı böyle bir mücadeleye girmedi. PKK bazı Kürtler tarafından destek almıĢ olsa da bu Kürt
nüfusunun içinde çok düĢük bir sayı olmuĢtur.
Bütün bunlar, bu örgütlerin mücadele yöntemlerine ve propagandalarına kaynak yaratmıĢ yanlıĢ devlet
politikaları olmuĢtur. Devletin bu uygulamaları terör örgütleri tarafından halka yansıtılarak, halkın devlete
olan güveni zedelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle terörle mücadele bilimsel olarak çalıĢılması gereken bir
konu olmakla birlikte çok hassas bir süreçtir. Özellikle üst düzey yöneticilerin etnik kimlik bağlamında
ayrımcılık yapması ülke birliğine zarar vermektedir.
4.3 Siyasallaşma Bakımından Karşılaştırma
IRA ve PKK‟nın tarihi süreçlerine bakıldığında, IRA‟nın hem örgütlenme hem de siyasallaĢma bakımından
PKK‟dan daha eski bir tarihe sahip olduğunu görmekteyiz. IRA‟nın siyasi temsilcisi Sinn Fein Partisi
20.Yüzyılın baĢlarında kurulmuĢtu. PKK, 21.yüzyılın baĢlarında siyasallaĢma yoluna girmiĢti. Halkların
Demokratik Partisi (HDP), PKK‟nın siyasi temsilciliğini yapmamaktadır. AK Parti‟nin baĢlattığı çözüm
sürecinde HDP, Abdullah Öcalan ve PKK‟nın çatı örgütü KCK‟nın muhatap alınmadan çözüme
yaklaĢılmayacağını belirmiĢti. Nitekim Kürt halkı topyekûn HDP‟yi Kürt halkının temsilcisi olarak
görmediği için HDP‟nin bu süreci tek baĢına güçlü bir Ģekilde yürütmesi zor görünmekteydi. Sinn Fein ise
sırtını halka dayadığı için elinde silah olan örgüt üyelerini dikkate almadan çözüme odaklanabilmiĢti.
Dolayısıyla IRA üyelerinin büyük bir kısmı Sinn Fein‟e güvenerek silah bıraktı.
SiyasallaĢma süreci IRA için istenen bir sonuç iken, Türkiye‟de gerçekleĢen demokratikleĢme hareketi
PKK‟nın iĢine gelmemekteydi. Çünkü Türkiye‟nin yaptığı yanlıĢ uygulamalar örgüt için propaganda
malzemesi oluyordu. DemokratikleĢme ile birlikte örgütün propaganda araçları azalacaktı (Bal & Özeren,
2010). Kürt partisinin meclise girip siyasi zeminde faaliyet göstermesi örgüt için bir sonu ifade etmekteydi.
PKK, yıllardır kurduğu düzeni kaybetmek istemezdi.
Hükümet ve örgüt arasında diyalog sürecindeki aktörlerin baĢarısı Ġngiltere ve Kuzey Ġrlanda arasındaki bu
sorunun çözüme kavuĢmasındaki en büyük etkenlerden biri olmuĢtur. Tony Blair‟in terör örgütleri ile
müzakere edilmez anlayıĢını yıkarak elini taĢın altına koyması büyük bir cesaret örneği olmuĢtur. Bu
bağlamda çözüm adına hareket etmeye çalıĢan Türkiye, baĢarılı olamamıĢ ve çözümsüzlük devam
etmektedir. Ġngiltere‟nin sorunu çözüme kavuĢturan politikaları incelendiğinde, sorunun güvenlik güçleri
bağlamında çözüme kavuĢturulamayacağını görmekteyiz.
1999 yılında örgüt lideri Öcalan‟ın yakalanması ile birlikte Türkiye‟den çekilen PKK, 2003 yılına kadar
toparlanıp tekrar saldırılarını yoğunlaĢtırmıĢtı. Türkiye‟nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, ABD‟nin
2001 yılındaki terör saldırılarından sonra değiĢen teröre karĢı mücadele politikası ve Irak SavaĢı, PKK‟nın
eylemlerini arttırmasındaki etkenler olmuĢtur.
Bu dönemden sonra özellikle ABD ve Avrupa‟nın gölgesinde siyasallaĢma yoluna giren PKK, hapisteki
Öcalan‟ı liderleri olarak görmeye devam etmekteydi. Bu dönemde çözüm adına Öcalan‟la diyalog yoluna
giren hükümet ise artık silahlı mücadelenin tek baĢına örgütü ortadan kaldıramayacağını anlamıĢ ve siyasi
zeminde çözüm arayıĢına girmiĢtir. Türkiye‟nin en büyük hassasiyet noktası PKK‟nın siyasallaĢırken
silahsızlanması olmuĢtur.
5. SONUÇ
11 Eylül saldırılarına kadar terör çoğunlukla bölgesel olarak karĢılaĢılan bir durumken, bu saldırılardan
itibaren farklı bir perspektif kazanarak uluslararası bir sorun halini almıĢtır. Bu saldırılar tüm dünyada
teröre olan bakıĢ açısını değiĢtirmiĢ, farklı bir boyut kazandırmıĢtır. ABD‟nin terör anlayıĢı tamamen
değiĢmiĢ, terör ABD‟nin Soğuk SavaĢ‟tan sonra yeni küresel düĢmanı olmuĢtur. Ancak, değiĢen bu strateji
teröre karĢı bir sonuç getirmemiĢ, aksine terörü daha fazla büyütmüĢ ve küresel bir boyut kazandırmıĢtır.
Ortadoğu bölgesinde birbiri ardına ortaya çıkan terör örgütleri, ABD ve Ġngiltere gibi ülkelerin bu bölgeler
nezdindeki politikalarının sonuçları olmuĢtur. ABD‟nin öncülüğünde bu bölgelere gerçekleĢtirilen askeri
operasyonlar, bu bölgeyi iç çatıĢmalara ve kargaĢaya sürükleyerek istikrarsız bir ortam yaratmıĢtır. Böyle
bir istikrarsız ortam terör örgütleri için büyük alanlar yaratmıĢ ve onlarca terör örgütü kurulmuĢtur.
ABD‟nin terörle mücadele stratejileri askeri güvenlik stratejilerinin dıĢına çıkamamıĢ, Ģiddete karĢı Ģiddetle
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cevap verilerek sorun daha da derinleĢmiĢtir. ABD‟nin teröre karĢı uyguladığı güvenlik odaklı politikaların
Ġngiltere ve Türkiye gibi terörle mücadele eden diğer ülkelerde de baĢarı ile sonuçlanmadığı görülmektedir.
Bu politikalar sadece terörü büyüterek gelecek nesillere aktarmaya devam etmiĢtir.
Terörle mücadelede sadece güvenlik odaklı yaklaĢımlar, bütüncül bir yaklaĢım değildir. Sosyal, ekonomik,
kültürel ve psikolojik dinamiklerin göz önünde bulundurularak stratejiler üretilmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda terörle mücadelede, kırsal kesimde teröriste karĢı yürütülen mücadelelere indirgenmemesinin
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Terörün beslendiği makro ve mikro nedenlerin araĢtırılıp terörle
mücadelede uzman bireyler tarafından bilimsel çerçevede analizler yapılarak çözüm stratejilerine
odaklanması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Dünyada teröre karĢı mücadele eden bazı ülkelerin terörle
mücadele politikaları incelendiğinde Ģiddete dayalı stratejilerin sorunun bir parçası olduğu görülmüĢtür.
Teröre karĢı mücadelenin yerini terörizme karĢı mücadeleye bırakması gerekmektedir. Terörün kaynağı
kurutulmadan terör sorununun çözülemeyeceği, varılan kesin sonuç olmuĢtur. Terörle mücadele sadece
silahla yapılan bir mücadele değildir. Taktiksel boyutunun yanında sosyal, kültürel, ekonomik, mezhepsel
ve psikolojik boyutların göz önünde bulundurularak, toplumu teröre yakınlaĢtıran nedenlerin saptanması ve
gerekli çözüm stratejilerinin üretilmesinin zorunlu bir durum olduğu saptanmıĢtır. Bu stratejilerin
uluslararası boyutta desteklenmesi ve diğer ülkelerle iĢbirliği içinde yürütülmesinin önemli bir koĢul
olduğu sonucuna varılmıĢtır.
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